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   زهرا چيذري 
زنان اگرچه نيم��ي از جامعه را تش��كيل مي دهند اما رد پايش��ان 
در ارتقا و پيش��رفت اجتماعي بسيار بيش��تر از يك نيمه است! در 
طول تاريخ كش��ورمان در بس��ياري از بزنگاه ها، تحوالت عظيم و 
حركت هاي انقالبي ش��اهد حضور و نقش آفريني پ��ر رنگ و مؤثر 
زنان بوده ايم. در تاريخ معاصر كش��ورمان زنان در بسياري از موارد 
پرچمدار مبارزات استعماري بوده اند. قيام توتون و تنباكو در دوران 
ناصري را مي توان حركتي كاماًل زنانه توصيف كرد. زنان كشورمان 
در واكنش به فتواي ميرزاي ش��يرازي در تحري��م توتون و تنباكو 
قليان ها را شكستند و اين قيام ضد استعماري حتي به زنان درباري 
و حرمسراي ناصري هم رسيد و با ايس��تادگي بانوان ايراني بود كه 
اين قيام به ثمر نشست. بانوان كشورمان در نهضت مشروطيت كه 
جامعه ايران را ت��كان داد، نه تنها  بي اعتنا و منفع��ل نبودند، بلكه 
همانند مردان به جنب و جوش درآمدند، به گونه اي كه از نگاه برخي 
محققان، جنبش زنان در ايران با انقالب مشروطه آغاز مي شود و اوج 
مي گيرد. در انقالب اسالمي ايران نيز از همان ابتداي شكل گيري 
هسته هاي قيام در سال 42 زنان هم نقشي مؤثر داشتند و به اشكال 
مختلف در مبارزات عليه رژيم ش��ركت مي كردن��د، به گونه اي كه 
به ثمر رس��يدن انقالب بدون حضور فعاالنه زنان شايد غير ممكن 
مي نمود. اين هنر رهبر كبير انقالب حضرت امام خميني)ره( بود 
كه جايگاه متعالي زن مس��لمان ايراني را به رسميت شناختند و بر 
مبناي آموزه هاي اسالمي زمينه هاي مشاركت و نقش آفريني فعال 
و متعهد آنان را فراهم كردند. بر اين اس��اس بعد از انقالب رش��د و 
شكوفايي زن مس��لمان ايراني بر مبناي تشخص اسالمي و هويت 
مادري و همسري اش شكل گرفته و بارور شد. اوج هنرنمايي بانوان 
كشورمان را اما در دوران دفاع مقدس شاهد بوديم. زناني كه تلفيقي 
از ميهن پرس��تي، دين مداري، مادري و همسري را با هم به تصوير 
كشيدند. مادراني كه خود به دست خود جگرگوشه هايشان را راهي 
جبهه هاي نبرد مي كردند و نوعروس��اني كه عشق ش��ان را زنجير 
پاي مردش��ان نمي كردند و گاهي طول زندگي مشتركشان به ماه 
نمي رسيد كه با شهادت همسر، عشقشان جاودانه مي شد. دختران 
كوچكي كه از »بابا« جز يك تصوير مبهم به خاطر ندارند و خواهراني 
كه زينب وار داغ برادر بر سينه دارند. حاال هم همين عاشقانه ها را در 
نسل چهارم انقالب و در ميان خانواده شهداي مدافع حرم مي توان 
ديد و بر شجاعت و صالبت زنان سرزمينمان باليد. زناني كه حتي اگر 
حضور و نقش آفريني مستقيم شان را شاهد نباشيم، بي ترديد آنان با 
ايفاي همان نقش هاي ذاتي خود همچون مادري و همسري در وراي 
حضور ميداني مردانشان، صحنه گردانان اصلي ماجرا بوده اند. مگر 
نه اينكه به فرموده امام امت از دامان زن مرد به معراج مي رود؟ مگر 
نه اينكه هر مرد و زن آزاده اي در دامان زني پاك و با شيري حالل 
پرورش يافته است؟ مگر نه اينكه امنيت آغوش مادران و آرامشي 
كه با حضورشان در فضاي خانه و خانواده حكمفرما مي شود، سرآغاز 
پرورش ذهني باز و روحي آزاده اس��ت كه مي تواند منشأ تحوالت 
مثبت فردي و اجتماعي شود و جامعه را به سوي ارتقا پيش برد؟ و 
امروز زنان ما در تمامي عرصه ها خوش مي درخشند، نسل هاي تازه 
انقالب كه حتي اگر ظاهرشان با نسل هاي نخستين متفاوت باشد، 

اما تفكر و انديشه هايشان آزادانه است. 
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 درخشش زن مسلمان ايراني
 در تمام نسل ها

در تقابل بين دو تمدن اس��المي و تمدن غرب��ي، جايگاه زن و 
اساساً حوزه مس��ائل زنان از مهم ترين موضوعاتي است كه هم 
در فضاي عمومي جامعه و هم در فضاي نخبگاني مورد توجه و 
چالش است. با پيروزي انقالب اسالمي و پافشاري در رجعت به 
ديدگاه هاي اصيل اسالمي توسط امام خميني )ره(، زن جايگاه 
واقعي خود را پيدا كرد و موجب شد تا با احياي هويت اسالمي او 
در عرصه عمل در مسائل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
براي تعيين سرنوشت خود فعاالنه به نقش آفريني بپردازد. البته 
در عرصه نظريه هم ديدگاهي نو نسبت به زن و ارزش هاي او در 
جهان پديدار ش��د. امام خميني )ره( مبدع اين نظر و گفتمان 
جديد درباره زنان و حض��ور اجتماعي و نق��ش آفريني آنها در 
جامعه بودند. تحولي كه بي��ن زنان جامعه اي��ران اتفاق افتاد، 
ماحصل انديشه هاي امام )ره( نسبت به زن و جايگاه رفيعي بود 
كه ايشان با ابتناع بر انديشه هاي اسالمي نسبت به زن داشتند. 
در منظر حضرت امام )ره( زن مظهر تحقق آمال بشر است و از 
دامن زن مرد به معراج مي رود. در جايي ديگر زن را انسان ساز 
معرفي مي فرمايند و س��عادت و شقاوت كش��ورها را وابسته به 
زن و شكس��ت و انحطاط ملت ها را در گرو گرفتن زنان انس��ان 
س��از از ملت ها مي دانند. اين مدلي كه از حضور اجتماعي زن از 
سوي حضرت امام )ره( به جهان ارائه شد، مدلي بود كه صرفاً از 
درون گفتمان انقالب اس��المي قابليت تبلور داشت، به گونه اي 
كه انقالب اس��المي هويت جديدي را براي زن خلق كرد و اين 
هويت بر مبناي ايده ها، ديدگاه ها و مباني فكري اصيل اسالمي 
بود. اين قرائت متفاوت از زن،جايگاه او و نوع نقش آفريني او در 
جامعه مي تواند به عنوان يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي انقالب 

اسالمي برشمرده شود. 
 يكي از مس��ائل مهمي كه زنان قبل از پيروزي انقالب اسالمي با 
آن مواجه بودن��د، بحران هويت و اصالت ب��ود، چراكه آزادي هاي 
اجتماعي عص��ر پهلوي هدفي ج��ز غارت ارزش هاي اس��المي و 

فرهنگ ملي و همين طور انحطاط شخصيت زن نداشت. 
 لذا انقالب اسالمي و همچنين تفكر ويژه حضرت امام)ره( درباره 
زن با احياي هويت اس��المي زن به او ش��أن و كرام��ت دوباره اي 
بخشيد. تفكر ويژه حضرت امام )ره( در خصوص زن سپهر انديشه او 
را وسعت داد و حركتش را به سوي كمال سرعت بيشتري بخشيد. 
انديش��ه هاي بلند امام راحل  بر باور و انديش��ه زن تأثير شگرفي 
گذاشت و او را در حركت به س��مت تعالي و كمال فكري و روحي 
شتاب بيشتري داد تا آنجا كه به عنوان الگوي سوم زن معرفي شد و 

تعريف جديدي از زن و حضور اجتماعي او به جهان ارائه كرد. 
مينا بياباني 
رئيس بسيج جامعه زنان

حرفاول

انقالب اسالمي الگوي سومي را
 از زن  به جهان ارائه كرد

زن مترقی و متعالی

بر اساس آمارهاي بين المللي منتش��ر شده در خصوص 
پيشرفت ها در حوزه زنان به كاهش بيسوادي زنان باالتر 
از 15 سال نسبت به كشورهاي دنيا  و همچنين به افزايش 
نسبت دختران به پسران در تحصيالت ابتدايي، متوسطه 
و دانش��گاهي اشاره شده اس��ت. پيش از پيروزي انقالب 
اسالمي، تنها ۶ درصد از فارغ التحصيالن دانشگاهي را زنان 
تشكيل مي دادند كه اين آمار اكنون نزديك به 50 درصد 

رسيده است. پيش از انقالب اسالمي سهم 
زنان از كرسي اس��تادي دانشگاه حدود 
يك درصد بود كه اين رقم اكنون به 21 

درصد رسيده است. 

جهش محسوس
آمارها صادق ترين آيينه اي هس�تند كه مي توانند نمايانگر روند پيش�برد 
اهداف و واقعيت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياس�ي باش�ند. به 
گواهي آمارها در طول سال هاي بعد از انقالب اسالمي  در حوزه هاي مختلف با 
پيشرفت هاي قابل مالحظه اي مواجه بوده ايم. اين رشد و ارتقا به خصوص در 

حوزه ارتقاي جايگاه زنان در دوره بعد از انقالب به شدت محسوس است. 

قب��ل از انق��الب فقط پن��ج س��ازمان مردم نه��اد در 
حوزه زن��ان فعال ب��ود كه اين تع��داد ني��ز عمدتاً به 
 خانواده س��لطنتي متصل بودند، اما اكن��ون بيش از 
2 هزار و 700 سمن مربوط به امور زنان در استان هاي 

مختلف كشور فعاليت مي كنند. 

ب��ه  امي��د  ش��اخص  انق��الب،  از  پي��ش 
زندگي)ميانگي��ن ط��ول عم��ر( در مي��ان زن��ان 
 در اي��ران ب��ه 57/۶ س��ال مي رس��يد ك��ه اكن��ون

به1/ 77 سال افزايش يافته است. 

تعداد پزشكان متخصص زن در حوزه زنان از 1۶درصد 
به ۹۸ درصد رسيده و همچنين كاهش ۹0 درصدي 
مرگ و مير مادران هنگام زايمان را به دنبال داش��ته 
است. تعداد پزشكان زن نيزنس��بت به قبل از انقالب 

اسالمي از 5۹7 نفر افزايش 50 برابري يافته است. 

در عرصه نش��ر و نويس��ندگي، تعداد نويسندگان زن 
قبل از انقالب كمتر از 10 نفر ب��ود كه اكنون به بيش 
 از 4ه��زار نفر رس��يده اس��ت. در زمان رژي��م پهلوي
 ناشر زن در كشور وجود نداشت، اما اكنون نزديك به

۸00 ناشر زن در كشور فعاليت مي كنند. 

پيش از انق��الب فق��ط پنج م��دال آن ه��م فقط در 
عرصه رقابت هاي آس��يايي س��هم زن��ان ايراني بود؛ 
 زنان ورزشكاري كه از س��وي رژيم ستمشاهي مجبور
 به كشف حجاب براي ش��ركت در مسابقات نيز بودند

 در حالي كه اكنون نزديك به 200 مدال در رشته هاي 
مختلف متعلق بانوان ايراني است. 
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